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Konkretisering av FOs innspill til Kommunal- og 
forvaltningskomiteen om justering av inntektsgrensen for 
bostøtte 

 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

 
I innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen anbefalte FO at inntektsgrensen 
for bostøtte justeres opp tilsvarende økningen i uføretrygd som følge av 
uførereformen 2015. Komitén ba om en nærmere redegjørelse av saken. I det 
følgende forsøker vi, ved hjelp av eksempler, å illustrere hvordan 
oppjusteringen av uføretrygden per 1.1.2015 påvirker beregningen av bostøtte.    
 
Oppjusteringen av uføretrygden som følge av uførereformen 2015 førte til at 
mange uføretrygdede fikk en brutto inntekt som overstiger inntektsgrensen for 
bostøtte, men netto utbetaling er omtrent som før. Dette gir en nedgang i 
reallønn for de berørte, og medfører en direkte svekkelse av muligheten til å 
skaffe seg bolig og beholde den. Endringen rammer mange uføretrygdede og 
har ført til at unge uføre har falt helt ut av ordningen. FO mener derfor at 
inntektsgrensen for beregning av bostøtte må oppjusteres slik at den 
harmonerer med justeringene i uføretrygden per 1.1.2015. Alternativt må 
bostøtten beregnes ut fra inntekt etter fradrag av skatt til kommune og stat, og 
trygdeavgift.  
 
Anbefalingen her gjelder alle uføretrygdede som av ulike årsaker ikke hadde 
bostøtte per 2014 og således ikke omfattes av skjermingstiltaket. 
 
Inntektsgrensen for beregning av bostøtte har fire ulike nivå avhengig av hvor 
søkeren bor.  
Gruppe 1: Oslo; kr 252.000,-. 
Gruppe 2: Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum; kr 246.000,-. 
Gruppe 3: Lørenskog, Asker, Skedsmo, Oppegård, Frogn, Nesodden,  

      Kristiansand, Sola og Sandnes; kr 241.000,-. 
Gruppe 4: Landet for øvrig; kr 231.000,-. 
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Etter justeringen av uføretrygden per 1.1.2015 utgjør minsteytelsen for en enslig 
ung ufør 2,91G.   

- Per dato gir dette en brutto uføretrygd på kr 269.396,- (92.576,- x 2.91). 
Dette er kr 17.396,- over inntektsgrensen for bostøtte i Gr. 1 og kr 38.396,- over 
inntektsgrensen for bostøtte i Gr. 4.  
 
I vedlagte eksempel er det benyttet tall fra en person som var omfattet av 
endringen. Vedkommende fikk oppjustert uføretrygden sin med kr 42.695,- fra 
kr 215.700,- til kr 258.395,-. Brutto inntekt har økt, men netto utbetaling er 
uendret eller litt redusert. Personen bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre i 
2015, men utflytting var planlagt. Stipulert bostøtte var lagt inn i budsjettet som 
en del av finansieringen av egen bolig. I dette konkrete eksemplet tok 
foreldrene opp lån for å dekke en del av toppfinansieringen og fikk dermed 
redusert boutgiftene. Ikke alle har foreldre som kan bidra med finansiering. 
Bostøtten er et viktig bidrag til unge funksjonshemmede som skal etablere seg i 
egen bolig. Det er derfor svært uheldig at uførereformen rammer denne 
gruppen spesielt hardt. 
 
Ved beregning av bostøtte ved hjelp av Husbankens bostøttekalkulator ser vi at 
personen i eksemplet ikke vil få utbetalt bostøtte når vi legger dagens 
uføretrygd til grunn, uavhengig av om vi benytter inntektsgrensen for gruppe 1 – 
«Oslo» eller inntektsgrensen for gruppe 4 – «Landet for øvrig». Vedkommende 
ville fått bostøtte på grunnlag av brutto uføretrygd før oppjusteringen 1.1.2015. 
  
I vedlagte eksempel har vi benyttet brutto inntekt per 1.1.2015 og 31.12.2014 
for en person som var omfattet av endringen i uførereformen, for å illustrere 
hvordan oppjusteringen av uføretrygden påvirket bostøtten for denne personen. 
 
Vi håper denne konkretiseringen gir svar på de spørsmålene dere har.  
 
Husbankens bostøttekalkulator finnes på: 
https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html 
 
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål knyttet til eksemplene eller dersom 
noe skulle være uklart. 
    
 
   
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 
  

https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html
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Beregning av bostøtte – eksempel. Vedlegg til dokument nr. 15/00434-45 
fra FO 
Eksempel på beregning av bostøtte til en ung ufør, brutto uføretrygd per 
1.1.2015, kr 258.395,-.  Bosted Oslo. (Inntektsgrense for bostøtte per dato for 
gruppe 1 kr 252.000,-). Leilighet i borettslag: 

 
Eksempel på beregning av bostøtte til samme person som ovenfor, men med 
utgangspunkt i brutto uføretrygd per 31.12.2014, kr 215.700,- altså før 
oppjustering av brutto utbetaling som følge av uførereformen. Bosted Oslo. 
(Inntektsgrense for bostøtte per dato for gruppe 1, kr 252.000,-). Leilighet i 
borettslag: 
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Eksempel på beregning av bostøtte til ung ufør, brutto uføretrygd per 1.1.2015, 
kr 258.395,-. Bosted Harstad. (Inntektsgrense for bostøtte per dato i gruppe 4, 
kr 231.000,-). Leilighet i borettslag: 

 
 
Eksempel på beregning av bostøtte til samme person som ovenfor, men med 
utgangspunkt i brutto uføretrygd per 31.12.2014, kr 215.700,-, altså før 
oppjustering av brutto utbetaling som følge av uførereformen. Bosted Harstad. 
(Inntektsgrense for bostøtte per dato i gruppe 4, kr 231.000,-). Leilighet i 
borettslag: 

 


